
METAL AMBALAJ SİSTEMLERİ



s ü r d ü r ü le b i l i r  y a ş a m  i ç i n . . .



Metal Ambalaj 
Sistemleri

2016 yılında TOYOINK Grup tarafından satın alınan DYO Matbaa Mürekkepleri, sektörde 

metal dekorasyon mürekkeplerinin ve kutu kaplama ürünlerinin ilk yerel üreticisidir. 

Müşterilerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla uygun ürünler üretmektedir.

Servis konusunda yetkin bir ekibe sahip olan TOYO Matbaa Mürekkepleri, satış öncesi

ve sonrası verdiği teknik destekle müşterilerimizin çözüm ortağıdır.

Türkiye’deki bütün metal ambalaj matbaaları ve alüminyum tüp

üreticilerine hizmet veren TOYO Matbaa Mürekkepleri, Türki 

Cumhuriyetler, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’da da 

Romanya, Bulgaristan, Slovakya ve Ukrayna gibi ülkelere de 

ürünlerini ihraç etmektedir.





3 parçalı madeni, bitkisel yağ, aerosol ve 

boya kutuları gibi teknik ambalajlar ile 

pastörizasyon ve otoklav işlemi gören 

salça ve konserve kutuları için zemin 

beyaz olarak kullanılır.

• Sterilizasyon dayanıklılığı mükemmeldir,

• Darbe direnci ve elastikiyet sağlar,

• Yüksek örtücülüğe sahiptir,

• İsteğe bağlı olarak parlaklık ya da matlık verir. Alüminyum ve metal ambalajların 

dekorasyonunda kullanılır. DI-seri ve TO-seri 

mürekkepler, Pantone, spot ve ana renkleri kapsar. 

DI-seri mürekkepler ağır metal içermez.

TP-seri mürekkepler, trikromik renkler olup 

proses baskılarda kullanılır ve ağır metal 

içermez.TM-seri mürekkepler, alüminyum tüpler 

üzerine uygulanır ve ağır metal içermez.

• Talebe göre değişik dayanıklılık özelliklerinde 

   mürekkeplerimiz mevcuttur.

• Üzerine silverlak uygulanabilir.

• Darbe dayanımı olup elastiktir.

EMAYELER

KONVANSİYONEL
METAL OFSET 
MÜREKKEPLERİ



3 parçalı madeni, bitkisel yağ, aerosol ve 

boya kutuları gibi teknik ambalajlar ile 

pastörizasyon ve otoklav işlemi gören 

salça ve konserve kutuları için koruyucu 

üst vernik olarak kullanılır.

• Sterilizasyon dayanıklılığı mükemmeldir.

• Darbe direnci ve elastikiyet sağlar.

• Yüksek ısı direncine sahiptir.

• İsteğe bağlı olarak parlaklık ya da matlık verir.

• Yaş üzerine yaş, ya da kuru üzerine yaş

   basılabilme özelliği vardır.

• UV kurumalı mürekkepler üzerine de uygulanabilir.

• Yüksek çizilme direncine sahiptir.

3 parçalı gıda ve teknik ambalajlarında iç 

ve dış yüzeylerine koruyucu ve dekoratif 

amaçla kullanılır. Ayrıca saç boyası ve 

yapıştırıcı gibi elastik alüminyum tüplerin 

ve deodorant tüpleri gibi monoblok aerosol 

tüplerin iç yüzeylerinde de koruyucu olarak 

kullanılır.

• Sterilizasyon dayanıklılığı mükemmeldir,

• Yüksek çizilme ve elastikiyete sahiptir,

• Laktik asit, sitrik asit, salça ve sülfid gibi 

  maddelere karşı dayanıklıdır,

• FDA gıda normlarına uygundur.

SİLVERLAK

GIDA
GOLDLAK



Metal ambalajların dekorasyonunda kullanılır. 

Pantone renkleri, özel renkleri, trikromik ve 

ana renkleri kapsar.

• Talebe göre değişik dayanıklılık özelliklerinde

  mürekkeplerimiz mevcuttur.

• Üzerine silverlak uygulanabilir. 

• Ağır metal içermemektedir.

• Darbe dayanımı olup elastiktir.

TO-0400 Transparan Beyaz

TO-0402 İnceltici Pasta

TO-0403 İnceltici Pasta

TM-0499 Sulu Kurutucu

TO-0499 Sulu Kurutucu

UV-0005 UV Transparan Beyaz

UV-1402 UV İnceltici Pasta

MT-9008 Hazne Suyu Konsantresi

MT-9929  Ofset Alkolü

MT-9900  Universal Tiner

SL-8827 Dış Strip Lak

SL-8835 Aerosol Strip Lak

UV METAL OFSET
MÜREKKEPLERİ

BASKI YARDIMCI
ÜRÜNLERİ



EE-8814

EE-8868

EE-8870

EE-8900

EE-8901

EE-8902

EE-8980

EE-8984

EE-8985

EE-8986

UB-1424

UB-2440

UB-2475

UB-2480

UB-3430

UB-3460

GL-8863

GL-8874

GL-8881

GL-8938

GL-8900

GL-8902

GL-8937

GL-8939

SL-5300

SL-5500

SL-6600

SL-6605

SL-8920

SL-8928

SL-6800

SL-1960

64 – 67

58 – 61

63 - 66

44 - 47

46 - 49

44 - 47

63 – 66

64 – 67

60 - 66

63 - 66

58 – 64

63 – 66

48 – 54

52 – 55

60 – 65

64 – 66

35 - 38

32 - 34

32 – 34

51 – 54

50 - 52

42 - 45

53 – 56

49 – 52

45 – 48

52 - 55

45 – 48

48 – 51

33 - 36

46 - 49

40 – 43
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Polyester-amino

Polyester-amino

Polyester-amino

Polyester-amino

Polyester-amino

Polyester-amino

Polyester-amino

Polyester-amino

Polyester-amino

Polyester-amino

Polyester-amino

Polyester-amino

Polyester-amino

Polyester-amino

Polyester-amino

Polyester-amino

Epoksi-fenolik

Epoksi-fenolik

Epoksi-fenolik

Epoksi/amino/ 
fenolik

Epoxy-amino

Epoksi-fenolik

Epoksi-fenolik

Epoksi-fenolik

Alkid-amino

Alkid-amino

Epoksiester-amino

Epoksiester-amino

Epoksi-amino

Alkid

Polyester-amino

Akrilat

130 – 135

110 - 120

120 - 125

60 - 65 (D6)

60 - 65 (D6)

60 - 65 (D6)

80 – 100 (D6)

80 – 90 (D6)

52 - 56 (D6)

60 – 65 (D6)

130 – 135 (30°C)

60 – 65 (D6)

80 – 100 (D6)

80 – 100 (D6)

130 – 135

130 – 135

70 - 80

85 - 95

85 – 95

28 – 32

120 – 150 (25°C)

115 - 125

28 – 30

28 – 30

85 - 95

85 - 95

70 – 80

70 – 80

90 - 100

110 – 115

80 – 85

48 – 50

Kodu Yapısı
Katı

Madde
(%)

Viskozite
(dk/20°C/D4) Teknik ÖzellikleriAlüminyum

Tüpler
Kurutma
Şartları

3 parçalı 
Teknik 
Kutular

2 parçalı 
Teknik 
Kutular

3 parçalı 
Aerosol 
Kutular

2 parçalı 
Aerosol 
Kutular

3 parçalı 
Pastörize 

Kutular

EM
AY

EL
ER

SI
LV

ER
 L

A
KL

A
R

170°C / 12 dakika

170°C / 12 dakika

170°C / 12 dakika

first at 100°C /

7 minutes after 

printing ink 150°C / 

7 minutes

170°C / 12 dakika

first at 100°C /
7 minutes after 

printing ink 150°C /
7 minutes

170°C / 12 dakika

170°C / 12 dakika

205°C / 12 dakika

205°C / 12 dakika

260°C / 7 dakika

200°C / 12 dakika

200°C / 12 dakika

260°C / 7 dakika

260°C / 7 dakika

190°C / 12 dakika

190°C / 12 dakika

190°C / 12 dakika

190°C / 12 dakika

200°C / 12 dakika

150°C / 12 dakika

150°C / 12 dakika

UV curable

GO
LD

 L
A

KL
A

R

METAL AMBALAJ ÜRÜNLERİ

Özellikle ambalaj gövdelerinde zemin beyaz olarak kullanılır. 

3 parçalı teknik ambalaj baskısında kullanılır. 
Yüksek örtücülüğe sahiptir. 

Elastik alüminyum tüpler için şeffaf emaye olarak kullanılır.

Elastik alüminyum tüpler için şeffaf mat emaye olarak kullanılır. 

Monoblok aerosol ambalajlar için şeffaf emaye olarak kullanılır.

Monoblok aerosollar için beyaz emaye olarak kullanılır.

2 parçalı aerosollar için beyaz emaye olarak kullanılır.

Yumuşak tüpler için gümüş yaldız emaye olarak kullanılır. 

Yumuşak tüpler için altın yaldız emaye olarak kullanılır. 

GL-8874'ün koyu renkli versiyonudur.

Özellikle ambalaj gövdelerinde zemin beyaz olarak kullanılır. 
Mükemmel sterilizasyon direncine sahiptir.

Elastik aluminyum tüpler için beyaz emaye olarak kullanılır.

Yumuşak tüpler için beyaz emaye olarak kullanılır. Yüksek 
elastikiyet direncine sahiptir. 

3 parçalı teknik ambalaj baskısında kullanılır. Mükemmel 
esneklik ve bloklaşma direncine sahiptir.

Yumuşak tüpler için beyaz emaye olarak kullanılır. Yüksek 
elastikiyet direncine sahiptir. 

Özellikle aerosol kutu alt ve üst kapaklarında kullanılır. 3 parçalı 
teknik ambalajlar ve gıda ambalajlarının dış yüzeylerinde de kullanılabilir.

Elastik tüp ve monoblok aerosolların iç yüzeyinde kullanılır. 
FDA sertifikalıdır.

3 parçalı gıda ambalajlarının iç yüzeyinde pigment lak olarak 
kullanılır. FDA sertifikalıdır.

Krem pigmentlak olarak 3 parçalı gıda ambalajlarının
iç yüzeyinde kullanılır.

Elastik tüplerin ve monoblok aerosolların iç yüzeyinde koruyucu 
olarak kullanılır. pH derecesi 3.0-13.0 arasındaki ürünler için uygundur.

3 parçalı ambalajlarda koruyucu üst vernik olarak kullanılır. 
Yaş-üstü-yaş uygulanabilir, ekonomiktir.

Elastik tüplerin ve monoblok aerosolların iç yüzeyinde koruyucu olarak kullanılır. 
pH derecesi 2.0-9.0 arasındaki ürünler için uygundur. FDA sertifikalıdır.

3 parçalı gıda ambalajlarının iç ve dış yüzeylerinde kullanılır. 
FDA sertifikalıdır.

3 parçalı konserve ve teknik kutu ambalajlarının baskısında kullanılır. UV kürlenmeli
ve konvansiyonel yağ bazlı mürekkep baskısına uygun. Yüksek elastikiyet, bloklaşma 
direnci ve sterilizasyon direncine sahiptir.

3 parçalı konserve ve teknik kutu ambalajlarının baskısında kullanılır. UV kürlenmeli 
ve konvansiyonel yağ bazlı mürekkep baskısına uygun. Yüksek örtücülük, elastikiyet, 
bloklaşma direnci ve sterilizasyon direncine sahiptir.

3 parçalı teknik ambalajlarda ve pastörizasyon işlemi görecek ambalajlarda 
koruyucu üst vernik olarak kullanılır. Yaş-üstü-yaşuygulanabilir, parlaklığı yüksektir.

Twist-off kapaklar ve 3 parçalı ambalajlarda koruyucu üst vernik olarak kullanılır.
Yaş-üstü-yaş olarak uygulanabilir. Darbe direnci ve elastikiyeti çok iyidir.

SL-6600'un mat versiyonudur.

3 parçalı konserve ve teknik ambalajlarında koruyucu üst vernik olarak kullanılır. 
Mükemmel sterilizasyon direncine sahiptir. Kuru-üstü-yaş olarak uygulanır.

3 parçalı teknik ambalajlarda koruyucu üst vernik olarak 
kullanılır. 150°C üzerinde sararabilir. Yaş-üstü-yaş olarak uygulanır.

3 parçalı aerosol ve teknik ambalajlar için koruyucu üst vernik 
olarak kullanılır. Kuru-üstü-yaş olarak uygulanır.

UV kürlenmelidir, 3 parçalı teknik kutularda koruyucu 
üst vernik olarak kullanılır.



METAL AMBALAJ MÜREKKEPLERİ

Kod

TO-0400

TO-0402

TO-0403

TM-0499

TO-0499

TO-0991

MT-9008

MT-9929

UM-1005

UV-1402

MT-9995

İsim

Transparan Beyaz

İnceltici Pasta

İnceltici Pasta

Kurutucu (özellikle 
beyaz mürekkepler)

Kurutucu

Kurutucu (özellikle beyaz 
ve açık renk mürekkepler)

Hazne suyu 
konsantresi

Ofset Alkolü

Transparan Beyaz

İnceltici Pasta

UV Temizleme Tineri

Kullanım 
miktarı

max. 2-5%

max. 1-3%

1 – 2 %

0,4 - 0,6 %

0,4 - 0,6 %

2% for 12 dH°
3% for >18 dH°

8 -10%

max. 2-5%

Transparan beyaz, mürekkebin renk şiddetini azaltmak için kullanılır.

Metal ambalaj mürekkeplerinin yapışkanlığını azaltmak için mürekkebin gereksinimini karşılayacak kadar maximum % 2-5 oranında ilave 
edilir. Tavsiye edilen orandan daha fazla miktarda kullanılırsa mürekkebin yapısı cıvıklaşır ve kuruması gecikir. Fazla kullanımları mürekkebin 
merdanede kurumasına veya renk sapmalarına sebep olabilir.

Baskı sonrası mürekkebin kurumasını hızlandırmak amacı ile mürekkebe karıştırılarak kullanılırlar. Mürekkebin içerisinde gerektiği kadar 
bulunmasına rağmen yinede ekstra kullanılma ihtiyacı doğarsa kullanım miktarına dikkat etmek gerekir. Fazla kullanımları mürekkebin 
merdanede kurumasına veya renk sapmalarına sebep olabilir.  
 

Mükemmel mürekkep-su dengesi için hazne suyu konsantresi. Optimum ıslatme sağlar ve korozyon riskini azaltır, ton yapmayı ve 
mürekkep çürümesini önler, bakteri ve yosun oluşumunu önler, baskı kalıbını korur ve daha iyi baskı kontrastı elde edilmesini sağlar. 

Mürekkebin blankette birikme yapmasını önler, mürekkep-su dengesinin stabil olmasını sağlar, merdanelerden baskı materyaline 
mürekkep transferini artırır, tram keskinliğini artırır.

Transparan beyaz, mürekkebin renk şiddetini azaltmak için kullanılır.

UV kurumalı mürekkeplerin inceltilmesinde ve yapışkanlık (tack) değerinin azaltılmasında kullanılır.

UV kurumalı mürekkeplerin merdaneden temizlenmesi için kullanılır.

TekniK Özellikler

Kodu

DI-seri

TO-seri

TP-seri

UM-seri

UV-seri

Yapısı

Alkid

Alkid

Alkid

Akrilat

Acrylate

Renk

Pantone renkleri
Özel renkler

Pantone renkleri
Özel renkler

Proses renkler

Pantone renkleri 
Özel renkler 

Proses renkler

Pantone renkleri 
Özel renkler 

Proses renkler

Kurutma Şartları

150-170°C/12 dk.

150-170°C/12 dk.

150-170°C/12 dk.

100-120 W/cm 

100-120 W/cm

Yapışkanlık 
(400rpm/30°C)

12 – 14

12 - 14

12 - 14

 10 – 12

9 – 11

Teknik Özellikleri

Renklere bağlı olarak ışık dayanıklılıkları 3-8 (Mavi Yün Skala) arasında değişir.

pH değeri 5-5,5 arasında olan hazne suyu ile basılması (kuruma ve su dengesi açısından) tavsiye edilir.

Ağır metal içermez.

Renklere bağlı olarak ışık dayanıklılıkları 5-8 (Mavi Yün Skala) arasında değişir.

Ağır metal içermez.

pH değeri 5-5,5 arasında olan hazne suyu ile basılması (kuruma ve su dengesi açısından) tavsiye edilir.

Mükemmel cross-cut direncine sahiptir.

Mükemmel stabiliteye sahiptir.

Renklere bağlı olarak ışık dayanıklılıkları 5-8 (Mavi Yün Skala) arasında değişir.

Ağır metal içermez.

pH değeri 5-5,5 arasında olan hazne suyu ile basılması (kuruma ve su dengesi açısından) tavsiye edilir.

Renklere bağlı olarak ışık dayanıklılıkları 3-8 (Mavi Yün Skala) arasında değişir.

pH değeri 5-5,5 arasında olan hazne suyu ile basılması (kuruma ve su dengesi açısından) tavsiye edilir.

Renklere bağlı olarak ışık dayanıklılıkları 5-8 (Mavi Yün Skala) arasında değişir.

pH değeri 5-5,5 arasında olan hazne suyu ile basılması (kuruma ve su dengesi açısından) tavsiye edilir.

Ağır metal içermez.

TP-4XXX seri TP-0XXX seriden daha yüksek renk şiddetine sahiptir.

YARDIMCI MADDELER





Bu broşürün basımında DYOLIFE MÜREKKEP SERİSİ kullanılmıştır.



Yönetim Ofisi ve Fabrika

Manisa Organize Sanayi Bölgesi

5. Kısım Hasan Türek Bulv. 

No:6 45030 MANİSA

Tel: 0.236.226 50 00 (pbx) 

Faks: 0.236.226 51 10

Marmara Bölge Satış Ofisi

Oruçreis Mah. Esenler Koza Plaza B Blok

Kat:7 Daire:26 Esenler - İSTANBUL

Tel: 0.212.482 12 17

Faks: 0.212.481 64 54

Anadolu Bölge Satış Ofisi

Ali Suavi Sokak No: 11

Maltepe ANKARA

Tel: 0.312.294 92 90

Faks: 0.312. 294 92 99

Adana Bölge Satış Ofisi

Atatürk Cad. Çınarlı Mah. Aziz Naci İş Merkezi 

No:11 K: 2 D: 9 Seyhan ADANA

Tel: 0.322.363 23 61

Faks: 0.322.363 29 56

www.dyoinks.com


